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1 VEDLEGG 1 BETALINGSSATSAR
1.1

Kommunale avgifter, gebyr og betalingssatsar

Kommunestyret godkjenner betalingssatsar i samsvar med vedlegg 1

1.1.1 Kommunale avgifter, gebyr og betalingssatsar – Brannvern
1.1.1.1 Feiing og tilsyn
Lovheimel:
Lov nr. 20 av 14. juni 2002 om brann- og eksplosjonsvern, § 28.
Foreslår ei auke på 1,2 % på gebyra. Dette er i samsvar med tilrådinga frå Momentum Selvkost AS:
Feiegebyra vert då:
Betalingssatsar
Vanleg bustadhus, industri, skule, forsamlingslokale o.l. med
feiing kvart 2. år og tilsyn kvart 4. år
Tillegg for ekstra pipe/pipeløp.

kr. 335,kr. 64,-

Rådmannen si tilråding:
Hareid kommunestyre vedtek med heimel i § 28 i Lov om brann- og eksplosjonsvern
fylgjande gebyrsatsar for 2016:
Vanleg bustadhus, industri, skular, forsamlingslokale o.l. med feiing kvart 2. år og tilsyn
kvart 4. år betalar ei avgift på kr. 335,- pr. år. Tillegg for ekstra pipe/pipeløp kr. 64,- pr. år.
Alle prisar skal leggast til mva.
Dei nye gebyrsatsane vert gjort gjeldande frå 1.1.2016.
Eventuelt overskot skal plasserast på fond for feiing.
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1.1.2 Kommunale avgifter, gebyr og betalingssatsar – plan, utvikling, byggesak og
geodata
1.1.2.1 Sakshandsaming etter matrikkellova
Lovheimel:
Lov nr. 101 av 17. juni 2005 om eigedomsregistrering (matrikkellova) § 21,
med tilhøyrande forskrift nr. 864 av 26. juni 2009. § 16
Alle satsane er oppjusterte med 3,94 %.

1.1.2.2 Gebyrsatsar for arbeid etter Matrikkellova
(§ 5 i gebyrforskrift vedteken av Hareid kommunestyre - satsar gjeldande frå 01.01.2016
Gebyr for arbeid etter matrikkellova (Lovens § 32, forskriftene § 16) vert fastsett som følgjer:
Kostnader som kommunen vert påført i samband med å hente inn relevante opplysningar i
samband med den enkelte oppmålingsforretninga og gebyr og avgifter som kommunen skal krevje
inn for statlege etatar som til dømes tinglysingsgebyr og dokumentavgift, vert fakturert vidare til
rekvirenten og kjem i tillegg til satsane under.
Rådmannen si tilråding:
Hareid kommunestyre vedtek med heimel i matrikkellova (lovens § 32, forskriftene
§ 16) gebyrsatsar som opplista i § 5.1 - § 5.10
Satsane er avgiftsfrie og skal ikkje tilleggast meirverdiavgift.
§5.1 Oppretting av matrikkeleining
§5.1.1 Oppretting av matrikkeleining og festegrunn
Areal frå 0 – 2000 m²:
Areal frå 2001 -20 000m² – auke pr. påbegynt da:
Areal over 20 001m² etter medgått tid, dog ikkje under sats for 20 000 m²
§5.1.2 Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn
av uteareal på eigarseksjon
Areal frå 0 – 2000 m²:
Areal frå 2001 -20 000m² – auke pr. påbegynt da:
Areal over 20 001m² etter medgått tid, dog ikkje under sats for 20 000m²

kr
kr

13904,605,-

kr
kr

4837,605,-

kr
kr

9672,3024,-

§5.1.3 Oppmåling av uteareal på eigarseksjon
Gebyr for oppmåling av uteareal på inntil 1eigarseksjon:
Auke i gebyr for oppmåling av uteareal utover 1 eigarseksjon,pr seksjon:
§5.1.4 Oppretting av anleggseigedom
Gebyr vert fastsett etter medgått tid:

Timepris
Minstegebyr

kr
kr

605,13904,-

§5.1.5 Registrering av jordsameige
Gebyr for registrering av eksisterande jordsameige vert
fakturert etter medgått tid:
Timepris
kr
605,Kostnadar som kommunen vert påført i samband med å hente inn relevante opplysningar i
samband med oppmålingsforretning, vert fakturert vidare til rekvirenten
§5.1.6 Oppretting av tilleggsareal som eigen matrikkeleining som tillegg til eksisterande
grunneigedom eller festegrunn.
For areal inntil 2000 m²:
kr
11485,-
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For areal over 2000 m² same gebyr som pkt. § 5.1.1
§5.2 Oppretting av matrikkeleining utan fullført oppmålingsforretning
Satsar etter §§5.1.1, 5.1.2, 5.1.4 og 5.1.5 gjeld, i tillegg kjem eit tilleggsgebyr
for oppretting av matrikkeleining før fullført oppmålingsforretning på:
kr
4232,§5.2.1 Avbrot i oppmålingsforretning eller matrikulering
Gebyr for utført arbeid når saka vert trekt før den er fullført, om den må avvisast, ikkje lar seg
matrikkelføre på grunn av endra heimelsforhold eller om saka av andre grunnar ikkje kan
fullførast, vert gebyrsatsane sett til 1/3 etter § 5.1 og § 5.2
§5.3 Grensejustering
§5.3.1 Grunneigedom, festegrunn og jordsameige
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eigedomar justerast med inntil 5 % av
eigedomens areal. (maksimalgrensa er sett til 500 m²).
Ein eigedom kan imidlertid ikkje avgi areal som i sum overstig 20 % av eigedomens areal før
justeringa. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.
Areal frå 0 – 500 m²:

kr

kr 6650,-

§5.3.2 Anleggseigedom
For anleggseigedom kan volumet justerast med inntil 5 % av anleggseigendomens volum, men
den maksimale grensa er satt til 1000 m³
Volum frå 0 – 1000 m³:
kr
kr 6650,§5.4 Arealoverføring
§5.4.1 Grunneigedom, festegrunn og jordsameige
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomførast. Arealoverføring
utløyser dokumentavgift. Dette gjeld ikkje arealoverføring til veg- og jernbaneføremål.
Areal frå 0 – 2000 m²:
kr
13904,Areal frå 2001 - auke pr. påbegynt da:
kr
605,§5.4.2 Anleggseigedom
For anleggseigedom kan volum som skal overførast frå ei matrikkeleining til ei anna, - ikkje vere
registrert på ei tredje matrikkeleining. Volum kan kun overførast til ei matrikkeleining dersom
vilkåra for samanslåing er til stades. Matrikkeleininga skal utgjere eit samanhengande volum.
Volum frå 0 – 2000 m3:
Volum frå 2001 - auke pr. påbegynt 1000 m3:

kr
kr

13904,605,-

§5.5 Klarlegging av eksisterande grense der grensa tidligare er koordinatbestemt ved
oppmålingsforretning
For inntil 2 punkt:
kr
1814,For overskytende grensepunkt, pr. punkt:
kr
605,§5.6 Klarlegging av eksisterande grense der grensa ikkje tidligare er koordinatbestemt eller
klarlegging av rettigheter
For inntil 2 punkter:
kr
6044,For overskytande grensepunkt, pr. punkt:
kr
1209,Gebyr for klarlegging av rettar vert fakturert etter medgått tid.
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Timepris

kr

605,-

Dersom alle grensene kring eigedomen skal gåast opp, skal det betalast gebyr etter § 5.1
§5.7. Privat grenseavtale
Gebyr vert fastsett etter medgått tid:
Timepris
kr

605,-

§5.8 Andre oppmålingstekniske arbeid
Gebyr for tekniske arbeid som ikkje vert dekt av dei satsane
som nemnde ovanfor, skal utreknast etter brukt tid:

605,-

Timeprisen

kr

+ mva

Ved markarbeid vert lagt til bruk av oppmålingsutstyr:

kr

47,pr. time.

Meirverdiavgift skal eventuelt leggast til etter gjeldande reglar.
§5.9 Endringar i grunnlaget for matrikkelføring av saka
Gjer rekvirenten under saksgangen endringar i grunnlaget for matrikkelføringa av saka,
opprettheld ein likevel gebyret
§5.10 Utferde matrikkelbrev
Matrikkelbrev inntil 10 sider:
kr
Matrikkelbrev over 10 sider:
kr
Endring i maksimalsatsas vert regulert av Statens kartverk i takt med den årlege
kostnadsutviklinga.

212,424,-

Etter Statens Kartverk sin indeks for kart- og oppmålingsarbeid 4. kvartal, er stigning i
indeksen mellom desember 2015 og desember 2014 på 3,94 %.
Rådmannen si tilråding:
Hareid kommunestyre vedtek med heimel i matrikkellova (lovens §32, forskriftene §16)
gebyrsatsar som opplista i §5.1-§5.10. Satsane er avgiftsfrie og skal ikkje tilleggast
meirverdiavgift.

1.1.2.3 Gebyr etter plan og bygningslova
Lovheimel:
Lov nr. 71 av 27. juni 2008 Plan- og bygningslov, § 33-1 (noverande plan- og bygningslov)
Framlegg til nye satsar er lista opp i vedlagt tabell, «Satsar for sakshandsaming etter PBL» dat.
07.11.14.
Rådmannen si tilråding:
Hareid kommunestyre vedtek med heimel i § 33-1 i Plan- og bygningslova at gebyrsatsane
for 2016 vert i samsvar med tabellen "Satsar for sakshandsaming etter PBL" dat. 04.11.15.
Dei nye gebyrsatsane vert gjort gjeldande frå 1.1.2016.
Gebyrregulativ gjeldande frå 01.01.2016
dato: 4.11.2015
for handsaming av regulerings-, frådeling- og byggesaker og andre tiltak etter plan og bygningslova,
samt tiltak etter eigarseksjoneringslova.
Regulativet er heimla i plan- og bygningslova sin § 33-1 samt eigarseksjoneringslova § 7.
Bygge- og frådelingssaker
Gebyret er oppbygd av to element - eit grunnbeløp, og eit arealgebyr som fangar opp meirarbeidet
som fylgje av storleiken på bygget/tiltaket. Satsane er lista opp i vedlagt tabell på der tiltak er
gruppert etter kva omfang tiltaket har m.m.
§1
Gebyret dekkjer
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§2

§3

§4

§5

§6
§7

§8

Betalingssatsar

Sakshandsaming av frådeling- og byggesaker, førehandskonferansar, dokumentkontroll,
mellombels bruksløyve/ ferdigattestar og tilsyn i byggetida. Det vert i tillegg krevje gebyr for
handsaming av føretak og ansvarsrettar, dispensasjon. Faktura skal sendast til tiltakshavar.
Andre avtalar kan gjerast med Avdeling for Plan, utvikling, byggesak og geodata.
Betalingsplikt
Alle som får utført tenester etter dette regulativet skal betale gebyr. Gebyret forfell til betaling
30 dagar etter fakturadato. Ved for sein betaling vert kravet tillagt kr. 50,- for kvar purring og
påslag av renter, pt.12 % pa.
Tidspunkt for fastsetjing av gebyr
Gebyret skal utreknast snarast etter at vedtak er gjort. Dette gjeld søknadar og meldingar av
alle slag.
Handsaming av frådeling- og byggesøknad under eitt
Der det føreligg søknad om både frådeling og byggeløyve, som omhandlar same formål, kan
desse handsamast under eitt. Gebyret skal då utreknast fullt for byggesaka, medan
frådelingsgebyret skal halverast. (eventuelt gebyr for dispensasjon kjem i tillegg).
Kombinerte bygg
Dersom bygget har fleire funksjonar/føremål, vert gebyret utrekna etter dei einskilde
føremåla.
Mellombelse bygningar
Ved mellombelse bygg skal det betalast fullt gebyr.
Lokal godkjenning av føretak/Ansvarsrett
Ved første gongs lokal godkjenning av føretak, ved vesentlege endringar i føretaket, samt
ved omfattande lovendringar, skal det betalast eit gebyr.
Faktura skal sendast føretaket.
For handsaming av ansvarsrettar generelt i byggesaka skal det reknast eitt gebyr pr.
byggesak. Dette skal fakturerast tiltakshavar.
Der søknad om lokal godkjenning av føretak kjem inn i etterkant av at byggesøknad er
godkjend, skal det reknast eit eige gebyr pr. føretak, som skal dekke den delegerte
handsaminga dette medfører. Faktura skal sendast føretaket.
Avslag
Byggesaker (gjeld søknader etter §§ 20 og 20-2): For vedtak som medfører avslag skal det
betalast berre grunnbeløp for tiltak opp til 200 m2. Bygg over 200 m2 skal i tillegg betale eit
arealgebyr i tillegg. Der det ligg føre dispensasjonssøknad som krev handsaming i
hovudutvalet, skal dette fakturerast i tillegg etter ordinære satsar.
Frådelingssaker: For vedtak som medfører avslag skal det betalast fullt gebyr.

Dispensasjon frå arealplan, plan- og bygningslov og vedtekt
§9
Søknad om dispensasjon
For søknad om dispensasjon betalast eit gebyr.
For søknader som er å vurdere som kurante og mindre omfattande som til dømes plassering
av bygg utanfor byggelinje, overskriding av utnyttingsgrad, justering av tomtegrense og vert
handsama saman med bygge- og frådelingssøknad, skal det betalast eit gebyr. Gebyret
kjem i tillegg til gebyr for bygge-/frådelingssak.
Private reguleringsframlegg
§ 10 Følgjande søknader kan ein krevje handsamingsgebyr for:
Privat forslag til reguleringsplan eller vesentleg endring av slik plan.
(Jf. . Pbl § 12-11, § 12-14.)
Privat forslag til mindre vesentleg endring av reguleringsplan (inkl. endring av
reguleringsføresegnene.(Jf. Pbl § 12-14, 2. ledd)
§ 11. Storleiken på gebyra:
Reguleringsplan/vesentleg endring av reguleringsplan.
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§ 12

§ 13

Betalingssatsar

For alle forslag skal det betalast eit grunngebyr.
Avhengig av storleiken på arealet skal det betalast eit tilleggsgebyr.
Følgjande reguleringsformål vert unnateke berekning av gebyr:
Friområde trekt frå areal for bebygging, køyring og parkering.
Spesialområde for bevaring, friluftsområde, naturvernområde eller grav- og
urnelundar.
Mindre vesentleg endring av reguleringsplan (inkl. endringar av reguleringsføresegnene).
For alle forslag skal det betalast eit fast grunngebyr.
Særskilde avgjersle:
Vert heile eller deler av eit planforslag forkasta ved politisk handsaming, kan teknisk
sjef refundere inntil 50 % av den opphavlege storleik av gebyret.
Områdeleiar for Byggesak/Geodata/Brann kan vurdere avkorting, eventuelt fråfall av gebyr
for søknader som er grunna i ideelle motiver eller er av allmennyttig karakter.
Betalingsvedtekter.
Gebyret vert berekna etter dei satsane som gjeld på det tidspunkt når planframlegget vert
registrert.
Saka vert ikkje handsama i planutvalet før gebyr er innbetalt.
Dersom forslag som skal handsamast politisk etter offentleg ettersyn vert trekt frå vidare
handsaming etter utlegging, vert 20 % av innbetalt gebyr refundert.
Gebyr for handsaming av forslag om mindre vesentleg reguleringsendring skal betalast etter
at 1. vedtak er gjort i planutvalet.

Elles gjeld for saker etter PBL
§ 14 Urimeleg gebyr
Dersom gebyret t.d. vert vurdert som svært urimeleg i høve til dei kostnadar kommunen har
hatt med saka, eller urimeleg av andre grunnar, kan avdelingsleiar for Plan, utvikling,
byggesak og geodata si avgjerd fastsette gebyr i høve til dette.
§ 15 Klagerett
Avdelingsleiar for Plan, utvikling, byggesak og geodata si avgjerd etter søknad om reduksjon
av gebyr kan klagast på etter reglane i Forvaltningslova.
§ 16 Regulering av gebyret
Storleiken på gebyr etter desse reglar skal vurderast kvart år i samband med
budsjettarbeidet. Avdelingsleiar for Plan, utvikling, byggesak og geodata skal legge forslag til
justering av gebyret fram for politisk handsaming.
Eigarseksjonering
§ 17 For handsaming av søknad om seksjonering / reseksjonering vert gebyr sett til 3 *
rettsgebyret med eit tillegg på 2 * rettsgebyret når synfaring er naudsynt i medhald til
eigarseksjonslova (ESL) sin § 7.
Dersom uteareal skal seksjonerast på ein slik måte at det etter § 9 i ESL skal utarbeidast
målebrev etter reglane i delingslova, kjem gebyr for arbeid etter delingslova i tillegg.
Satsar for sakshandsaming etter plan- og bygningslova
Grunn
beløp

Betalingssatsar
Bustad- og fritidsbygg ei brukseining, (inkl. garasje, etc.)
Bustad- og fritidsbygg, Rekke, kjede, atrium-, horisontaldelt, og liknande.
Bustad- og fritidsbygg Tilbygg/påbygg
Bustad- og fritidsbygg Ombygging(endra bruksareal), bruksendring
Bustad- og fritidsbygg Fasadeendring, skifte av vindauge, tak og liknande.
Andre bygg §20-1
Nybygg
Andre bygg §20-1
Til og påbygg

Hareid kommune
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kr 6 800
kr 6 800
kr 8 300
kr 8 300
kr 8 600
kr 7 500
kr 8 500

Gebyr
pr. m²

Gebyr pr.
m² 0 - 200

Gebyr pr.
m² > 200

kr 30,00
kr 30,00
kr 25,00
kr 25,00

kr 15,00
kr 10,00
kr 10,00
kr 6,00

kr 25,00
kr 16,00

kr 10,00
kr 8,00
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Andre bygg §20-1
Omb/bruksendr
Tiltak utan ansvarsrett (også landbruk) Nybygg § 20-2
Tiltak utan ansvarsrett. Til/påbygg og bruksendringar § 20-2
Mellombelse bygningar – fullt gebyr tilsvarande andre bygg § 20-1
Rev. Teikningar/tillegg/endringar, fornya byggeløyve
Riving av bygg og anlegg Bygg < 100 m2
Riving av bygg og anlegg Bygg > 100 m2
Heis, tekn.innstall., skilt, støttemurar, master,
Piper/fyringsanlegg
Utandørsanlegg / Anlegg (av ein viss storleik)
Anlegg i strandsona Hamner/fiskerianlegg,nyanlegg,molo,kai,flytebrygge
Anlegg i strandsona. Søknad om justering, fornying av løyve
Andre søknadspliktige tiltak etter § 20-1 (kan vere mindre bygg, div. anlegg
m.m.)
Utplassering av bygg/anlegg
Kontroll av utstikking
Søknad om godkj. Av føretak har ikkje sentral godkj.1. gongs gebyr
Ansvarsrettar
Sakshandsaming av lokal godkjenning, i etterkant av godkj. byggemeld.
Søknad om igangsettingsløyve eit gebyr pr. søknad
Søknad om dispensasjon (kurant)
Søknad om dispensasjon
Avslag på søknad § 20-1
Søknad om frådeling/grensejustering

Forslag til reguleringsplan/vesentleg endring av plan
Forslag til mindre vesentleg reguleringsendring
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kr 19 100
kr 10 700

kr 12,00

kr 5,00

kr 25,00
kr 10,00

kr 10,00
kr 5,00

kr 25,00

kr 10,00

kr 12,00

kr 5,00

kr 30,00
kr 45,00

kr 30,00

kr 1 700
kr 2 200
kr 2 200
kr 3 500
kr 5 400
kr 9 900
kr 8 500
kr 5 000

Grunn
beløp

Gebyrregulativ for reguleringssaker
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kr 8 500
kr 8 000
kr 8 000
kr 7 500
kr 6 000
kr 10 000
kr 7 500
kr 8 500
kr 8 500
kr 10 000
kr 10 000
kr 8 000
kr 8 000

Gebyr pr.
daa 0 - 10
kr 1 100

Gebyr pr.
daa > 10
kr 550
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1.1.3 Kommunale avgifter, gebyr og betalingssatsar – kommunalteknisk drift
1.1.3.1 Avløp
Lovheimel:
Del 4, kap. 11 i Forureiningsforskriften, kommunale vann og avløpsgebyrer,
FOR 2004-06-01-931
Forskrift om vatn- og avløpsgebyr for Hareid kommune, rev 26.11.03
Gebyrregulativ VA for Hareid kommune, 18.12.02
Saksopplysningar:
Storleiken på avløpsgebyra skal fastsetjast årleg av kommunestyret.
Kommunestyret vedtok i sak 75/05-K at kommunen skal krevje inn gebyr for avløp utifrå
sjølvkostprinsippet, slik at underskot innanfor sektoren kan framførast mot seinare overskot.
Hareid kommune har eit todelt årsgebyr for avløp. Den faste delen som er kalla
”Abonnementsgebyr” skal reflektere kommunen sine faste kostnader som i hovudsak er knyta til
investeringar i leidningsnett og dei andre anlegga.
Den variable delen som er kalla ”Forbruksgebyr” skal reflektere kommunen sine variable kostnader
som i hovudsak er knytt til utgiftene med å få samle inn og transportere bort forureina avløpsvatn.
Denne delen av kostnadane er fordelt på abonnentane etter forbruk, anten stipulert eller målt (etter
vassmålar).
Det er i budsjettet lagt opp til at avløpssektoren skal vere sjølvfinansierande.
Kommunestyret har den 23.05.07, sak 36/2007 godkjent hovudplan for avløp for Hareid kommune
som legg opp til ein omfattande renovering av avløpsnettet. Med dei nye endringane i avløpsdelen i
Forureiningsforskrifta, der prinsipielle minstekrav er relativt klart definert, vil mål og ambisjonsnivå
måtte bli knytt opp mot oppdatering/opprydding i eksisterande utsleppsløyve som ikkje tilfredsstiller
dei nye minstekrava.
Vedteken Handlingsplan for avløp har eit omfattande investeringsprogram frå 2007 til 2018.
Inntektene har auka som følgje av eit omfattande utbygging- og rehabiliteringsprogram som har gitt
fleire abonnentar og lågare driftskostnader. Som følgje av store investeringar i 2016 foreslår
administrasjonen ei auke i årsgebyret på 3,4% Det er ikkje lagt opp til å auke tilknytingsavgifta som
er kr. 5000,Avløp
Hareid kommunestyre vedtek med heimel i §§ 5, 6, 7 i Forskrift om vass- og avløpsgebyr for
Hareid kommune, rev 26.11.03 følgjande gebyrsatsar for avløp:
Forslag til avløpsgebyr 2016 (Gebyrregulativet pkt. 5):
Alle beløp i kroner. Meirverdiavgift kjem i tillegg.
Tilknytingsgebyr
Eingongsgebyr for tilknyting pr. abonnent
Årsgebyr
abonnementsgebyr (fast årleg gebyr)

Gebyr

5 000

abonnementsgebyr +
forbruksgebyr
pr. abonnent
901
901

Næring
Bustad
Forbruksgebyr (variabelt årleg gebyr)
Einingspris for avløp pr. m3
Ved bruk av vassmålar:
11,20
Ved stipulert forbruk: [gj.snitt bruksareal BRA]*spesifikt forbruk*einingspris
Abonnentane vert plassert i aktuell gruppe etter Br. Areal der følgjande forbruksgebyr er utrekna:
Gruppe 1
< 150 m2
1 177
Gruppe 2
150 - 299 m2
2 479
Gruppe 3
> 300 m2
3 260
Hytteabonnentar
0,5 x stipulert
forbruksgebyr

Hareid kommune
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1.1.3.2 Gebyr for renovasjon og slamtøming
Lovheimel:
Forureiningslova, LOV 1981-03-13-6
Renovasjonsforskrift for Hareid kommune, vedteke 17.12.09
Føresegner for tøming av slamavskiljarar, tette oppsamlingstankar for avløpsvatn m.v for Hareid
kommune av dato 24.06.99
Saksopplysningar:
Etter forureiningslova § 30 har kommunen plikt til å sørge for innsamling av hushaldningsavfall. For
renovasjonstenesta er det krav om full kostnadsdekning jf. forureiningslova § 34. For berekning av
gebyr gjeld difor sjølvkostprinsippet, dvs. at kommunen ikkje kan subsidiere avfallsordninga, og kan
heller ikkje tene på ordninga.
Det er Søre Sunnmøre Reinhaldsverk (SSR) som har ansvar for innsamling av hushaldningsavfall i
kommunen."
Hareid kommunestyre vedtek med heimel i forureiningslova § 34 slike renovasjonsgebyr:
Prisar er eks mva.
STANDARDABONNEMENT
Type abonnement:
Standardabonnement, dunk
140 l grøn – 240 l blå
Henting annankvar veke
Standardabonnement, sekk
Sekkeløysing – 30 sekkar
Henting annankvar veke
Redusert abonnement
140 l grøn – 240 l blå
Sekkeløysing – 18 sekkar
Henting kvar fjerde veke
Abonnement nedgraven løysing

STORHUSHALD
Type abonnement:
Storhushald
240 l grøn – 240 l blå
Sekkeløysing – 36 sekkar
Henting annankvar veke

HEIMEKOMPOSTERING
Type abonnement:
Heimekompostering

SLAMTØMING
Type abonnement:
Tøming vanleg tank
hushaldning

Hareid kommune

Gebyr 2016:
kr 3.141,60

Gebyr 2015
(samanlikning):
Uendra frå 2015
m.a.o. ein realprisnedgang

kr 3.141,60

Uendra frå 2015
m.a.o. ein realprisnedgang

kr 2.731,20

Uendra frå 2015
m.a.o. ein realprisnedgang

kr 3.141,60

Uendra frå 2015
m.a.o. ein realprisnedgang

Gebyr 2016:
kr 3.453,60

Gebyr 2015
(samanlikning):
Uendra frå 2015
m.a.o. ein realprisnedgang

Gebyr 2016:

Gebyr 2015
(samanlikning):

Kr. 410,40 i reduksjon på
Renovasjonsgebyr for standard og
redusert abonnement. (Max to
husstandar pr. kompostbinge)

Uendra frå 2015
m.a.o. ein realprisnedgang

Gebyr 2016:

Gebyr 2015
(samanlikning):

kr 960,-

Opp ca. 4,5 % frå 2015

Side 10 av 20

Rådmannen

Handlingsprogram 2016 – 2019

ABONNEMENTSDELING
Type abonnement:

Betalingssatsar

Gebyr 2016:

Gebyr 2015
(samanlikning):

kr 2.731,20
kr 2.731,20
kr 2.731,20

Uendra frå 2015
m.a.o. ein realprisnedgang

kr 2.731,20

Uendra frå 2015
m.a.o. ein realprisnedgang

(Tillegg for større dunk
240 )

(kr 312,- pr. år pr. dunk
- sjå storhushald)

Uendra frå 2015
m.a.o. ein realprisnedgang

Tillegg for større dunk
370 l

kr 513,60 pr. år pr. dunk

Uendra frå 2015
m.a.o. ein realprisnedgang

Tillegg for større dunk
660 l

kr 844,80 pr. år pr. dunk

Uendra frå 2015
m.a.o. ein realprisnedgang

Gebyr 2016:

Gebyr 2015
(samanlikning):

kr 780,-

Uendra frå 2015
m.a.o. ein realprisnedgang
Uendra frå 2015
m.a.o. ein realprisnedgang

Abonnementsdeling
140 l grøn – 240 l blå
2 husstandar, pris pr. husstand
3 husstandar, pris pr. husstand
4 husstandar, pris pr. husstand
Henting annankvar veke
Abonnementsdeling
660 l grøn – 660 l blå
5 husstandar eller meir,
pris pr. husstand
Henting annankvar veke

FRITIDSABONNEMENT
Type abonnement:
Fritidsabonnement, dunk
(ca. ¼ av standardprisen)
Fritidsabonnement, sekk
(12 sekkar)

TILLEGGSTENESTER
Type abonnement:

kr 780,-

Gebyr 2016:

Gebyr 2015
(samanlikning):
Uendra frå 2015
m.a.o. ein realprisnedgang

Gebyr for ekstrahenting

kr 204,- pr. gong når SSR
skiftar ut dunken hos
abonnenten – gratis ved å
levere/hente sjølv hos SSR
(husk å avtale dette på
førehand)
kr 204,- pr. gong

TILLEGG
Type abonnement:

Gebyr 2016:

Gebyr 2015
(samanlikning):

Pris pr. sekk

kr 20,-

Ned 61,5 % frå 2015

Gebyr oppstart nytt
abonnement / restart av
kvilande abonnement

kr 816,- pr. gong

Uendra frå 2015
m.a.o. ein realprisnedgang

Utskifting av dunkar på løpande
abonnement

Uendra frå 2015
m.a.o. ein realprisnedgang
Avstandsgebyr *
Individuell prisfastsetting
* Avstandsgebyr for henting/tøming utanfor vanlege køyreruter – prissetting etter vegstandard og avstand frå
køyreveg

Hareid kommune
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ANDRE SATSAR
Levering til lokalmottak:

Betalingssatsar

kr 2.032,- pr. tonn

Minstesum ved levering til
lokalmottak:
Volumgebyr over 0,2 m3:

kr 52,-

Dekk på felg:

kr 116,-

Dekk utan felg:

Gratis innlevering på miljøstasjonen i Saunesmarka

kr 428,- pr. m3

Uendra frå 2015
m.a.o. ein realprisnedgang
Uendra frå 2015.
Uendra frå 2015
m.a.o. ein realprisnedgang
Uendra frå 2015
m.a.o. ein realprisnedgang

1.1.3.3 Vassforsyning
Lovheimel:
Del 4, kap. 11 i Forurensningsforskriften, kommunale vann og avløpsgebyrer,
FOR 2004-06-01-931
Forskrift om vatn- og avløpsgebyr for Hareid kommune, rev 26.11.03
Gebyrregulativ for vatn og avløp for Hareid kommune, 18.12.02
Saksopplysningar:
Storleiken på vassgebyra skal fastsetjast årleg av kommunestyret.
Kommunestyret vedtok i sak 75/05-K at kommunen skal krevje inn gebyr for vatn utifrå
sjølvkostprinsippet, slik at underskot innanfor sektoren kan framførast mot seinare overskot.
Hareid kommune har eit todelt årsgebyr for vatn. Den faste delen som er kalla ”Abonnementsgebyr”
skal reflektere kommunen sine faste kostnader som i hovudsak er knyta til investeringar i
leidningsnett og dei andre anlegga. Den variable delen som er kalla ”Forbruksgebyr” skal reflektere
kommunen sine variable kostnader som i hovudsak er knyta til drift av vassbehandlingsanlegget og
vedlikehald av leidningsnettet. Denne delen av kostnadane er fordelt på abonnentane etter forbruk,
anten stipulert eller målt (etter vassmålar).
Det er i budsjettet lagt opp til at vassforsyninga skal vere sjølvfinansierande
Rehabilitering av leidningsnettet ved utskifting av gamle asbestsementrør har gitt positiv effekt ved
langt færre leidningsbrot og lågare driftskostnader. I tillegg har vi fått mange nye abonnentar. Til
saman har dette gitt svært positive driftsresultat noko som førte til nedgang i gebyra tidlegare år.
For 2016 foreslår administrasjonen å auke abonnementsgebyra med ca. 4,7 %
Det er ikkje lagt opp til endring i tilknytingsavgifta som er kr. 5000,- og årleg vassmålarleige.
Vassforsyning
Hareid kommunestyre vedtek med heimel i §§ 5, 6, 7 i Forskrift om vass- og avløpsgebyr for Hareid
kommune, rev 26.11.03, følgjande gebyrsatsar for vatn:
Forslag til vassgebyr 2016 (Gebyrregulativet pkt. 5):
Alle beløp i kroner. Meirverdiavgift kjem i tillegg.
Tilknytingsgebyr
Gebyr
Eingongsgebyr for tilknyting pr. abonnent
5 000
(Abb.gebyr + forbr.gebyr)
pr. abonnent
Abonnementsgebyr (fast årleg gebyr)
Næring
2 529
Bustad
2 529
Forbruksgebyr (variabelt årleg gebyr)
Einingspris for vatn pr. m3
10,80
Ved bruk av vassmålar: Einingspris * forbruk
Ved stipulert forbruk: [gj.snitt bruksareal BRA]*spesifikt forbruk*einingspris* J faktor
Abonnentane vert plassert i aktuell gruppe etter bruksareal der følgjande forbruksgebyr er
utrekna:
Gruppe 1
< 150 m2
1 135

Hareid kommune
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Gruppe 2
Gruppe 3
Hytteabonnentar

150 - 299 m2
> 300 m2

2 390
3 144
0,5 x stipulert
forbruksgebyr

Årleg vassmålarleige
Tilknytningsdimensjon: T.o.m. 3/4"
Tilknytningsdimensjon: 1 "
Tilknytningsdimensjon: 1 1/2 "

194
232
358

1.1.3.4 Hamneregulativ
Lovheimel:
Anløpsavgift: forskrift av 20.12.2010 nr 1762 i medhald av § 25 i Lov om havner og farvann nr 19 av
17.04.2009, Avfallsgebyr: Forskrift om begrensning av forurensing (FOR 2004-06-01 nr 931)
Sikkerhetsgebyr: Forskrift om om sikkerhet og terrorberedskap i norske havner (FOR 2004-06-231017), Sakshandsamingsgebyr: av Lov om havner og farvann nr 19 §§ 6 og 54, med tilhøyrande
forskrifter.
Saksopplysningar:
Anløpsavgifta skal dekke kommunens kostnader ved utøving av offentleg myndigheit med
heimel i Lov om havner og farvann med forskrifter nr 19 av 17.04.2009, samt kostnadar for å legge
til rette for sikkerheit og framkomelegheit i Hareid kommune sitt sjøområde.
Hareid kommune har avtale med Ålesund hamnevesen om innkrevjing av avgifter og DIMO AS om
drift av Hareid godsterminal. Hareid kommune nyttar forskrift og regulativ etter mal frå
Ålesundregionen hamnevesen. For 2016 er det berre regulativet som er endra.
Hareid kommunestyre vedtek med heimel i ovannemnde slike satsar for 2016:
(Alle prisar er å sjå som eksklusiv meirverdiavgift dersom ikkje anna kjem fram i Prisliste, tilbod,
leigeavtaler og FOA. Meirverdiavgifta regulerast til ein kvar tid etter gjeldande lov om meirverdiavgift
med forskrifter.)
ANLØPSAVGIFT
Anløpsavgift
Bruttotonnasje
For dei første 300 BT
For dei neste
300 BT
For dei neste
600 BT
For dei neste
800 BT
For dei neste 1 000 BT
For dei neste 2 000 BT
For dei neste 5 000 BT
For dei neste 10 000 BT
For dei neste 10 000 BT
For dei neste 20 000 BT
For alt over 50 000 BT

Minstepris anløpsavgift
Pristype
Minstepris

Hareid kommune

Intervall

Sats pr. tonn

1-300
301 - 600
601 - 1200
1201 - 2000
2001 - 3000
3001 – 5000
5001 - 10000
10 001 – 20 000
20 001 – 30 000
30 001 – 50 000
Over 50 000

kr 0,50
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

0,35
0,30
0,29
0,22
0,19
0,15
0,12
0,36
0,34
0,26

Fartøystype
Fartøy over 15 meter

Side 13 av 20

Maks beløp

Endring frå 2015

kr
200
kr
254
kr
434
kr
666
kr
885
kr 1 265
kr 2 015
kr 3 215
kr 6 815
kr 13 614
----------

Opp frå 0,48/ 200
Opp frå 0,33/ 243
Opp frå 0,29/ 417
Opp frå 0,26/ 625
Opp frå 0,22/ 845
Opp frå 0,19/ 1225
Opp frå 0,15/ 1975
Opp frå 0,12/ 3175
Opp frå 0,36/ 6775
Opp frå 0,34/ 13575
Uendra

Prissats
kr 200

Endring frå 2015
Uendra
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Attliggande fartøy
Under 100 BT
Over 100 BT

kr 3 500 pr. år
kr 4 000 pr. år

Uendra frå 2015
Uendra frå 2015

SIKKERHETS- , AVFALL- OG SAKSBEHANDLINGSGEBYR
Avfallsgebyr
Gebyrtype
Avfallsgebyr, skip inntil 2000 BT

Sats
kr 190

Eining
pr. anløp

Endring frå 2015
Opp frå 185,-

Avfallsgebyr, skip over 2000 BT

kr 360

pr. anløp

Opp frå 350,-

Avfallsgebyr, etter levert mengde

kr 105

pr. bossekk

Opp frå 100,-

Administrasjonsomkostningar ved faktisk levert mengde er 15% av leveringskostnaden

Sakbehandlingsgebyr
Gebyrtype

Sats

Eining

Saksbehandlingsgebyr, ”enkle” tiltak
Saksbehandlingsgebyr, enkle tiltak m/synfaring

kr 3 000
kr 4 000

pr. søknad
pr. søknad

Opp frå 2500,Opp frå 3500,-

Saksbehandlingsgebyr, større tiltak
Saksbehandlingsgebyr, større tiltak m/synfaring

kr 4 000
kr 6 000

pr. søknad
pr. søknad

Opp frå 3500,Opp frå 5500,-

Maks
beløp
kr
300
kr
371
kr
610
kr
914
kr 1 194
kr 1 733
kr 2 883
kr 4 883
kr 10 982
kr 22 182
kr ------------

Endring frå 2015

BRUK AV HAMNAS INFRASTRUKTUR
Kaivederlag
Bruttotonnasje
For dei fyrste 300 BT
For dei neste
300 BT
For dei neste
600 BT
For dei neste
800 BT
For dei neste 1 000 BT
For dei neste 2 000 BT
For dei neste 5 000 BT
For dei neste 10 000 BT
For dei neste 10 000 BT
For dei neste 20 000 BT
For alt over 50 000 BT

Minstepris kaivederlag
Pristype
Minstepris yrkesfartøy
Minstepris yrkesfartøy
Minstepris yrkesfartøy

Intervall

Sats pr. tonn

1 - 300
301 - 600
601 - 1 200
1 201 - 2 000
2 001 - 3 000k
3 001 - 5 000
5 001 - 10 000
10 001 - 20 000
20 001 - 30 000
30 001 - 50 000
Over 50 000

kr 0,69
kr 0,55
kr 0,40
kr 0,38
kr 0,28
kr 0,27
kr 0,23
kr 0,20
kr 0,61
kr 0,56
kr 0,45

Fartøystype
Fartøy under 12 meter
Fartøy mellom 12 - 15 meter
Fartøy mellom over 15 meter

Prissats
kr 115
kr 225
kr 350

Kaivederlag årsbasis - yrkesfartøy under 20
Pristype
Fartøystype
Pris årsbasis yrkesfartøy Fartøy under 12 meter
Pris årsbasis yrkesfartøy Fartøy mellom 12 - 15 meter
Pris årsbasis yrkesfartøy Fartøy over 15 meter

Prissats
kr 9 200
kr 12 750
kr 17 500

Hareid kommune
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Opp frå 0,66/ 300
Opp frå 0,53/ 357
Opp frå 0,38/ 585
Opp frå 0,36/ 873
Opp frå 0,27/ 1143
Opp frå 0,26/ 1663
Opp frå 0,22/ 2763
Opp frå 0,19/ 4663
Opp frå 0,58/10463
Opp frå 0,53/20663
Opp frå 0,43

Endring frå 2015
Opp frå kr 100
Opp frå kr 200
Opp frå kr 300

Endring frå 2015
Uendra
Opp frå kr 12 250,Uendra
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Vederlag fritidsbåtar
PRISTYPE
Minstepris fritidsbåtar
Minstepris fritidsbåtar
Minstepris fritidsbåtar

FARTØYSTYPE
Fartøy under 12 meter
Fartøy frå 12 - 15 meter
Fartøy over 15 meter

PRISSATS
kr 150
kr 300
kr 400

Endring frå 2015
Uendra
Uendra
Uendra

Sikkerheitsvederlag
Gebyrtype

Sats

Eining

Minstepris Endring frå 2015

ISPS-gebyr for skip
ISPS-gebyr for passasjerar
ISPS-gebyr for varer - bulk
ISPS-gebyr for containerar
med varer
ISPS-gebyr for varer stykkgods

25 % av kaivederlag
kr 12,00
kr 0,30
kr 20,00

BT
pr. passasjer
pr. tonn
pr. container

kr 150
kr 4 000
kr 10
kr 20

Uendra
Uendra
Uendra
Uendra

kr 0,50

pr. tonn

kr 10

Uendra

Varevederlag
Godstype stykkgods
Stykkgods – ikkje spesifisert
Stykkgods – spesifisert
Salt – stykkgods
Varebil/campingvogn/bubil/personbil
Fersk laks
Lastebil/buss/trailer/semitrailer/anleggmaskinar
Båtar under 20 fot
Båtar over 20 fot
Tomgods
Godstype bulk
Bulk som ikkje er spesifisert nedanfor
Salt
Sand og grus
Godstype køyretøy over ro-ro rampe
Personbil/varebil/campingvogn/bubil
Lastebil/buss/trailer/semitrailer/anleggsmaskin
er
Godstype landbasert gods
Landbasert gods - bil til bil
Minstepris gods og varer
Minstepris varevederlag

Pris
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
Pris
kr
kr
kr
Pris
kr
kr

13,50
12,50
7,00
155,00
8,00
260,00
155,00
260,00
11,55
5,70
3,50
3,50
25,00
50,00

Pris
kr
Pris
Kr 100

13,50

Eining
pr. tonn
pr. tonn
pr. tonn
pr. stk.
pr. tonn
pr. stk.
pr. stk..
pr. stk.
pr. tonn
Eining
pr. tonn
pr. tonn
pr. tonn
Eining
pr. stk.
pr. stk.
Eining
Pr tonn

Opp frå 13,15
Opp frå 12,Opp frå 6,85
Uendra
Uendra
Uendra
Uendra
Opp frå 11,25
Opp frå 5,55
Uendra
Opp frå 3,40
Opp frå 20
Opp frå 40

Opp frå 13,15
Uendra

Passasjervederlag
Pristype
Pris
Pris passasjervederlag for påstigande passasjerar kr 10 pr. passasjer

Eining endring frå 2015
Uendra

Arealvederlag
Pristype
Pris lagring av varer pr. uke
Pris lagring av 20 fots container
Pris lagring av 40 fots container

Endring 2015
Opp frå 12/ 300
Uendra
Uendra

Parkeringsvederlag
Pristype

Hareid kommune

Pris
kr 13
kr 125
kr 250

Eining
pr. m2
pr. container
pr. container

Pris
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Pris parkering bil på HH sitt område, døger
kr 100
pr. plass
Pris parkering trailer på HH sitt område, døger
kr 200
pr. plass
(Leige av parkeringsplass på årsbasis vert regulert i eigne avtalar)
Vederlag adgang isps-terminaler og kaier
Pristype
Pris utskriving av ID-kort med nøkkel (pin)
Pris utskriving av ID-kort til utan nøkkel (pin)
Pris årsavgift for ID-kort med nøkkel (pin)
Pris mobilåtgang for innpassering ISPS-område

Pris
kr 350
kr 250
kr 200
kr 800

Uendra
Uendra

Eining endring
pr. kort
Uendra
pr. kort
Uendra
pr. kort/pr. år Uendra
pr. år
Uendra

SALG AV VARER OG TJENESTER
Fortøyingsvederlag
Bruttotonnasje
0000 - 6 000 BT
6 001 - 8 000 BT
8 001 - 9 000 BT
9 001 - 20 000 BT
20 001 - 40 000 BT
40 001 - 60 000 BT
60 001- 90 000 BT
90 001 - 300 000 BT

Fortøying
Kr 1 450
Kr 1 600
Kr 2 900

Lauskast
Kr 500
Kr 650
Kr 1900

Totalt
kr 1 950
kr 2 250
kr 3 900
kr 6 000
kr 6 100
kr 7 300
kr 10 750
kr 12 000

For denne gruppa vert
vederlaget ikkje splitta

Totalt m/båt
Fortøyingsbåt
brukast ikkje for
denne gruppa
kr 6 800
kr 7 100
kr 8 950
kr 13 200
kr 14 700

Endring frå 2015
Opp frå 1400/450/1850
Uendra
Opp frå 2800/900/3700
Opp frå 4950/5850
Opp frå 5300/6350
Opp frå 711/8700
Opp frå 10500/12900
Opp frå 11700/14350

Vederlag strømleveranse
Pristype
Pris strøm til skip
Pris tilkoplingsvederlag for straum
Pris yrkesfartøy gjestebryggene

Pris
kr 1,60
kr 575,00
kr 60,00

Eining
pr. Kwt
pr. levering
pr. døger

Minstepris
kr 400
kr 575
kr 60

Endring
Uendra
Opp frå 550
Uendra

Vederlag vassleveranse
Pristype
Pris ferskvatn til skip
Pris tilkoplingsvederlag for vatn

Pris
kr 17,00
kr 575,00

Eining
pr. m3
pr. levering

Minstepris
kr 500
kr 575

Endring
Opp frå 15,Opp frå 550,-

UTLEIE AV UTSTYR OG PERSONELL
Leie av personell
Pristype
Pris
Pris ordinær timelønn
kr 575
Pris overtid 50 %
kr 865
Pris overtid 100 %
kr 1150
Pris overtid 133 %
kr 1340

Hareid kommune

Eining
pr. time
pr. time
pr. time
pr. time
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1.1.4 Kommunale avgifter, gebyr og betalingssatsar – næring, kultur og
samfunnsutvikling
Gjeldande for 1. januar 2016 – 31. desember 2016
Leigesatsane gjeld for utleige til frivillige lag/organisasjonar som har inntektsgivande arrangement.
Satsane er auka med 3 % i høve 2015.

1.1.4.1 Hareid kommunestyre vedtek slike satsar for utleige av kulturbygg/-anlegg:
HAREIDHALLEN

Leigetakarar frå
Hareid:

Frå andre
kommunar:

1/1 hall med 2 garderobar og dusj
1/1 hall utan garderobar

pr. time
pr. time

kr 390.kr 240.-

kr. 525.kr 280.-

2/3 hall med 2 garderobar og dusj
2/3 hall utan garderobar

pr. time
pr. time

kr 280,kr 165,-

kr 370,kr 240,-

1/3 hall med 1 garderobe og dusj
1/3 hall utan garderobe
1 garderobe med dusj

pr. time
pr. time
pr. time

kr 230,kr 130,kr 130,-

kr 270,kr 150,kr 220,-

Døgnleige (meir enn 9 timar)
A. 1/1 hall med to garderobar og dusj- pr. døgn
1/1 hall utan garderobar og dusj

kr 3.635,kr 1.840,-

kr 4.760,kr 2.635,-

B. 2/3 hall med 2 garderobar og dusj
2/3 hall utan garderobar og dusj

kr 2.635,kr 1.330,-

kr 3.440,kr 1.855,-

C. 1/3 hall med to garderobar og dusj
1/3 hall utan garderobe
1 garderobe med dusj

kr 1.575,kr 950,kr 1.000,-

kr 2.450,kr 1.300,kr 1.330,-

Amfiet pr. gong
kr 1.550,Dersom vaktmeister blir kalla inn av leigetakar utanom vanleg arbeidstid, må leigetakar
betale ekstra for dette.
SYMJEHALLEN
Leigesatsar
kr 110,- pr. gong
kr 40,- pr. gong
kr 150,- pr. gong
kr 410,- pr. time
kr 460,- pr. time
kr 190,- pr. time

Vaksne
Born
Familie
Symjehall med garderobe og dusj
Symjehall med to garderobar og dusj
Badstove
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UNGDOMSKAFEEN
Leigesats
Utleige

kr

670,- pr. gong

BRANDAL SKULE GYMSALEN
Leigesats
Utleige

kr 1 500,- pr. gong

HAREID KUNSTGRASBANE
Treningstid 1,5 time
½ bane (60-64m)
11’ar bane (64x105m)

Leigetakarar frå
Hareid:
Kr. 145,Kr. 240,-

Kamp 2,5 time
½ bane
Heil bane

Kr.
Kr.

310,390,-

Frå andre
kommunar:
Kr. 1 330,Kr. 2 040,-

Kr. 1 680,Kr. 2 635,-

HAREID STADION
Leigetakarar frå
Hareid

Leigetakarar frå
andre kommunar

Grasbana
Treningstid 1,5 time
Kamp 2,5 time

Kr.
Kr.

260,460,-

Kr. 1 440,Kr. 2 635,-

Friidrettsanlegget
Stemne pr. dag
Grusbana, utleige til anna aktivitet enn idrett

Kr. 320,Kr. 2 410,-

Kr. 2 635,Kr. 6 610,-

HAREID MUSIKK- OG KULTURSKULE
Elevavgift
Kr. 3 080,HAREID KYRKJEGARD
Festeavgift graver
Kr. 150,-
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1.1.5 Kommunale avgifter, gebyr og betalingssatsar - oppvekst
1.1.5.1 Betalingssats for barnehage.
Søskenmoderasjon i barnehage vert: 30% for barn nr 2 og 50% for barn nr 3 og fleire.
Foreldrebetaling barnehage 2016
Tilbod
5 dg. pr. veke 100%
4 dg. pr. veke 80%
3 dg. pr. veke 60%
3 dg/2 dg pr. veke 50%

Sats

Sats med 30% rabatt

Sats med 50% rabatt

2 655
2 305
1 845
1 670

1 859
1 614
1 292
1 169

1 328
1 153
923
835

Matpengar 2016. ( kjem i tillegg til den ordinære foreldrebetalinga)
Syverplassen barnehage og Hareid barnehage - Bigset barnehage
5 dg. Pr veke 100%
4 dg. pr. veke 80%
3 dg. pr. veke 60%
3 dg/2 dg pr. veke 50%

315
250
190
160

250
200
150
127

Satsar for betaling utover tildelt opphaldstid 2016:
Før kl. 17.00 (ordinær stengetid)
Pris pr. einskildtime utover standard tilbod ved faste
avtalar:
Etter kl. 17.00 (ordinær stengetid) Pris pr. einskildtime
utover standard tilbod ved tilfeldig overtid:

Inntil 3 timar:
kr. 70,- pr. time

4 timar og meir:
kr. 250.Pr. på begynt
time:
kr. 180,-

1.1.5.2 Betalingssatsar for skulefritidsordning.
Søskenmoderasjon i SFO: 30% for barn nr 2 og 50% for barn nr 3 og fleire.
Matpengar kr 155,- på begge tilbod.
Tilbod
25 t/v opphaldstid
15 t/v opphaldstid
Einskildtimar (utover avtala opphaldstid)
Ferietilbod – timesats kr 50,- (inkl. mat)

Sats

Sats med 30% rabatt

Sats med 50% rabatt

2 950
2 212
70

2 065
1 548

1 475
1 106

1.1.5.3 Leigesatsar for skulebygg
Alle satsar i kroner
SKULANE
A

B

Frivillige m/inntektsgivande
arrangement

Klasserom, spesialrom pr. gong/dag
Aula, lesesal, musikkrom pr. gong/dag
Lesesal pr. gong/dag
Aula gang pr. gong/dag
Ein gymsal utan garderobe og dusj pr. gong/time
Ein gymsal med garderobe og dusj pr. gong/time
Ein gymsal med to garderobar og dusj pr. gong/time
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1.1.6 Kommunale avgifter, gebyr og betalingssatsar - Velferd
Hareid kommunestyre vedtek framlegg til betalingssatsar for helse- og omsorgstenester.
Satsane gjeld frå 01.01.2016, er avgiftsfrie og det skal ikkje leggjast til mva.

1.1.6.1 Betalingssatsar for heimehjelp
Inntil 2G gjeld betalingssatsen i tabellen uavhengig av kor mange timar den einskilde brukar har fått
tildelt.
Over 2 G er betalingssatsen kr 271,- pr. time inntil ein når satsane i tabellen. Tildelte timar utover
satsane i tabellen skal ikkje brukaren betale for.
Betalingssatsar

Vedtak for
2015

Vedtak for
2015

Inntil 2 G pr. månad – uavhengig av tildelte timar
Over 2 G pr. månad og time
2-3 G – maksimalsats pr. månad uavhengig av tildelte timar
3-4 G – maksimalsats pr. månad uavhengig av tildelte timar
4-5 G – maksimalsats pr. månad uavhengig av tildelte timar
Over 5 G – maksimalsats pr. månad uavhengig av tildelte timar

Kr 186,Kr 263,Kr 1082,Kr 1334,Kr 1854,Kr 2153,-

190,271,1200,1400,1910,2220,-

Sentral forskrift
Timepris
Inntil 4 timar
Inntil 5 timar
Inntil 7 timar
Inntil 8 timar

Betalingssatsar

Betalingssatsar 2015

Betalingssatsar 2016

Full kost pr. månad i spisesal
Frukost
Kveldsmat
Middag/middagsombering/sal av middag i spisesal

Kr 3060,Kr 40,Kr 40,Kr 85,-

Kr 4800,Kr 45,Kr 45,Kr 100,-

Betalingssatsar

Betalingssatsar 2015

Betalingssatsar 2016

Tryggleiksalarm pr. månad
Korttidsopphald pr. døgn
Dagopphald
Nattopphald

Kr 290,Kr 147,- Sentral forskrift
Kr 77,- Sentral forskrift
Kr 77,- Sentral
forskrift
Kr 120,- pr. døgn
Kr 145,-

300,150 - Sentral forskrift
80,- Sentral forskrift
80,- Sentral forskrift

1.1.6.2 Betalingssatsar for mat frå institusjonskjøkken

1.1.6.3 Andre betalingssatsar

Leige av rom i 4. etasje «bufellesskapet» Hadartun
Dagsenter

Kr 125,- pr. døgn
Kr 155,-

Satsar for korttidsopphald og dag-/ natt-opphald er fastsett gjennom sentral forskrift. Det same
gjeld brukarbetaling for heimehjelp inntil 2 G.
Kommunestyret i Hareid vedtek at sektor for velferd til ei kvar tid skal ta betaling etter
maksimalsatsane for korttidsopphald og dagplass/nattplass fastsett gjennom sentral forskrift.
Dette inneber at satsane kan endrast utan nytt vedtak i kommunestyret dersom satsane vert auka i
inneverande budsjettperiode.
Vederlag for institusjonsopphald
Syner til forskrift om eigenandel for kommunale helse- og omsorgstenester i institusjon m.v.
Kommunen kan krevje eigenandel for opphald i institusjon; sjå Helse og omsorgtjenestjensteloven
§ 11 – 2.
For 2015 var kurdøgnprisen kr 1865,-, for 2016 vert kurdøgnprisen auka med 2,4 % til kr 1910,-
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